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Poprawka 1211
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 34, środki 
precyzujące normalne zasady handlowe, na 
jakich przekazywane są informacje, o 
których mowa ust. 1.

5. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94, środki 
precyzujące normalne zasady handlowe, na 
jakich przekazywane są informacje, o 
których mowa ust. 1.

Or. en

Poprawka 1212
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 34, środki 
precyzujące normalne zasady handlowe, na 
jakich przekazywane są informacje, o 
których mowa ust. 1.

5. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94, środki 
precyzujące normalne zasady handlowe, na 
jakich przekazywane są informacje, o 
których mowa ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg podjęcia działań w stosunku do Komisji – w innym wypadku nie będzie możliwe 
wdrożenie przepisów niniejszego artykułu.

Poprawka 1213
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu efektywnego wykonywania 
obowiązków w odniesieniu do rynków 
towarowych i koordynowania działań 
nadzorczych pomiędzy wyznaczonymi 
właściwymi organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za te rynki EUNGiPW 
ustanowi specjalny wydział ds. towarów.

Or. en

Poprawka 1214
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku uprawnień do emisji 
państwa członkowskie wymagają od 
właściwych organów współpracy i 
wymiany informacji z właściwymi 
jednostkami wyznaczonymi na mocy 
dyrektywy 2003/54/WE do celów niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1215
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) domagania się informacji od wszelkich 
osób oraz, w miarę potrzeb, kierowania 

b) żądania przekazania informacji od 
wszelkich osób oraz, w miarę potrzeb, 
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zapytań do tych osób w związku z 
uzyskaniem informacji;

kierowania zapytań do tych osób w 
związku z uzyskaniem informacji;

Or. en

Poprawka 1216
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) anonimowego dokonywania zakupów
testowych;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Europejskiej Organizacji Konsumentów

Poprawka 1217
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, jeżeli 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że te 
rejestry dotyczące przedmiotu 
dochodzenia mogą mieć znaczenie dla 
udowodnienia naruszenia przez firmę 
inwestycyjną obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy; rejestry te nie 
obejmują jednak treści wiadomości, 
których dotyczą;

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych;
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Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie do żądania wydania rejestrów połączeń telefonicznych i rejestrów przesyłu 
danych w posiadaniu firm inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla właściwych organów, 
kiedy wykonują one swoje funkcje zgodnie z MiFID.

Poprawka 1218
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, jeżeli 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że te 
rejestry dotyczące przedmiotu 
dochodzenia mogą mieć znaczenie dla 
udowodnienia naruszenia przez firmę 
inwestycyjną obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy; rejestry te nie 
obejmują jednak treści wiadomości, 
których dotyczą;

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, w tym 
treści wiadomości, których dotyczą;

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach nadużyć na rynku treść rejestrów połączeń telefonicznych przyczyniła 
się do uzyskania wyroku skazującego. W sytuacji, w której nadużycie jest oczywiste, wiedza, iż 
doszło do połączenia telefonicznego, nie jest – w przeciwieństwie do jego treści –
wystarczająca.

Poprawka 1219
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, jeżeli 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że te 
rejestry dotyczące przedmiotu 
dochodzenia mogą mieć znaczenie dla 
udowodnienia naruszenia przez firmę 
inwestycyjną obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy; rejestry te nie 
obejmują jednak treści wiadomości, 
których dotyczą;

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać, że obowiązek rejestracji ma na celu ochronę inwestorów i zapewnienie
skutecznego nadzoru nad firmami inwestycyjnymi w taki sam sposób, jak w przypadku 
ogólnego wymogu przechowywania rejestrów.

Poprawka 1220
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, jeżeli 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że te 
rejestry dotyczące przedmiotu dochodzenia 
mogą mieć znaczenie dla udowodnienia 
naruszenia przez firmę inwestycyjną 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy; rejestry te nie obejmują jednak 
treści wiadomości, których dotyczą;

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
bądź równoważnych rejestrów, o których 
mowa w art. 16 ust. 7, w posiadaniu firm 
inwestycyjnych, jeżeli istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że te rejestry dotyczące 
przedmiotu dochodzenia mogą mieć 
znaczenie dla udowodnienia naruszenia 
przez firmę inwestycyjną obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 1221
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) żądania zamrożenia lub zajęcia 
aktywów;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie do żądania zamrożenia lub zajęcia aktywów jest daleko idące i powinno zostać 
utrzymane w niniejszym artykule. Wskazane jest, by właściwe organy mogły wykonywać to 
uprawnienie na mocy ust. 1.

Poprawka 1222
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) żądania od każdej osoby informacji, w 
tym wszelkich istotnych dokumentów, 
dotyczących wielkości i celu pozycji lub 
zaangażowania powstałych w wyniku 
zawarcia transakcji dotyczącej instrumentu 
pochodnego oraz wszelkich aktywów lub 
zobowiązań na rynku instrumentu 
bazowego.

i) żądania od każdej osoby informacji, w 
tym wszelkich istotnych dokumentów, 
dotyczących wielkości i celu pozycji lub 
zaangażowania powstałych w wyniku 
zawarcia transakcji dotyczącej towarowego 
instrumentu pochodnego oraz wszelkich 
aktywów lub zobowiązań na rynku 
instrumentu bazowego.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia, o których mowa w lit. i), powinny być możliwe do wykorzystania w odniesieniu 
do pozycji w towarowych instrumentach pochodnych, zob. punkt 84 preambuły („instrumenty 
pochodne związane z towarami”) i por. z punktem 85 preambuły oraz z art. 72 ust. 1 lit. g).
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Poprawka 1223
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) żądania od każdej osoby informacji, w 
tym wszelkich istotnych dokumentów, 
dotyczących wielkości i celu pozycji lub 
zaangażowania powstałych w wyniku 
zawarcia transakcji dotyczącej instrumentu 
pochodnego oraz wszelkich aktywów lub 
zobowiązań na rynku instrumentu 
bazowego.

i) wymagania od każdej osoby 
przekazania informacji, w tym wszelkich 
istotnych dokumentów, dotyczących 
wielkości i celu pozycji lub zaangażowania 
powstałych w wyniku zawarcia transakcji 
dotyczącej towarowego instrumentu 
pochodnego oraz wszelkich aktywów lub 
zobowiązań na rynku instrumentu 
bazowego.

Or. en

Poprawka 1224
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie środki prawne w zakresie nadzoru 
niezbędne do wypełniania ich funkcji. W 
granicach przewidzianych przez ich 
krajowe ramy prawne właściwe organy 
stosują środki prawne dające im prawo 
do:

Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie środki prawne w zakresie nadzoru 
niezbędne do wypełniania ich funkcji. 
Środki prawne stosuje się zgodnie z 
prawem krajowym. Obejmują one co 
najmniej prawo do:

Or. en

Uzasadnienie

W artykule 72 jest tylko jeden ustęp. Drugie zdanie wprowadzenia nie współgra w połączeniu 
z lit. a)–h) („[…] stosują środki prawne […] żądania zaprzestania […]”). Niezbędne jest 
zatem przeformułowanie.
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Poprawka 1225
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) żądania zamrożenia lub zajęcia 
aktywów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie do żądania zamrożenia lub zajęcia aktywów jest daleko idące i powinno zostać 
utrzymane w artykule 71.

Poprawka 1226
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) żądania zamrożenia lub zajęcia 
aktywów;

b) domagania się zamrożenia lub zajęcia 
aktywów;

Or. en

Poprawka 1227
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ograniczania możliwości zawierania 
przez dowolną osobę lub kategorię osób 

g) zarządzania możliwością zawierania 
przez dowolną osobę lub kategorię osób 
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umów na dane instrumenty pochodne, w 
tym poprzez wprowadzanie 
niedyskryminacyjnych limitów pozycji lub 
liczby takich umów na instrumenty 
pochodne dla danego instrumentu 
bazowego, które dana kategoria osób 
może zawrzeć sprecyzowanym okresie 
czasu, jeżeli jest to konieczne, aby 
zapewnić integralność i uporządkowane 
funkcjonowanie dotkniętych rynków;

umów na dane instrumenty pochodne, 
jeżeli jest to konieczne i wskazane, aby 
zapewnić integralność i uporządkowane 
funkcjonowanie dotkniętych rynków;

Or. en

Poprawka 1228
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ograniczania możliwości zawierania 
przez dowolną osobę lub kategorię osób 
umów na dane instrumenty pochodne, w 
tym poprzez wprowadzanie 
niedyskryminacyjnych limitów pozycji lub 
liczby takich umów na instrumenty 
pochodne dla danego instrumentu 
bazowego, które dana kategoria osób 
może zawrzeć sprecyzowanym okresie 
czasu, jeżeli jest to konieczne, aby 
zapewnić integralność i uporządkowane 
funkcjonowanie dotkniętych rynków;

g) ograniczania możliwości zawierania 
przez dowolną osobę lub kategorię osób 
umów na dane instrumenty pochodne, w 
tym poprzez wprowadzanie 
niedyskryminacyjnych limitów pozycji, 
jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić 
integralność i uporządkowane 
funkcjonowanie dotkniętych rynków;

Or. en

Uzasadnienie

Progi nie powinny się odnosić do liczby umów, które osoba może zawrzeć. Jeśli próg stosuje 
się do towarowych instrumentów pochodnych, powinien odnosić się do otwartych pozycji (w 
art. 59 i art. 72 ust. 1 lit. g)).
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Poprawka 1229
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadku 
naruszenia obowiązków, które mają 
zastosowanie do firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku – sankcji i środków 
administracyjnych do członków organu 
zarządzającego firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku oraz wszelkich innych 
osób fizycznych i prawnych, które w 
świetle krajowego prawa, są 
odpowiedzialne za naruszenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadku 
naruszenia obowiązków, które mają 
zastosowanie do firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku – sankcji i środków 
administracyjnych, będących przedmiotem 
warunków określonych w prawie 
krajowym, do członków organu 
zarządzającego firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku oraz wszelkich innych 
osób fizycznych i prawnych, które 
w świetle krajowego prawa, są 
odpowiedzialne za naruszenie.

Or. en

Uzasadnienie

W artykule tym wymienia się firmy inwestycyjne i operatorów rynku. Zgodnie z art. 1 ust. 3 
art. 69–80 stosuje się też do instytucji kredytowych. W celu doprecyzowania właściwe może 
też być wymienienie instytucji kredytowych w art. 73.

Poprawka 1230
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadku 
naruszenia obowiązków, które mają 
zastosowanie do firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku – sankcji i środków 
administracyjnych do członków organu 
zarządzającego firm inwestycyjnych i 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadku 
naruszenia obowiązków, które mają 
zastosowanie do firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku – sankcji i środków 
administracyjnych do członków organu 
zarządzającego firm inwestycyjnych i 



AM\901516PL.doc 13/66 PE489.423v01-00

PL

operatorów rynku oraz wszelkich innych 
osób fizycznych i prawnych, które w 
świetle krajowego prawa, są 
odpowiedzialne za naruszenie.

operatorów rynku oraz wszelkich innych 
osób fizycznych i prawnych, które w 
świetle krajowego prawa, są 
odpowiedzialne za naruszenie. Takich 
sankcji i środków nie stosuje się wobec 
pracowników, którzy byli zachęcani lub 
poddawani naciskom w celu podjęcia 
określonych działań przez zastosowanie 
wewnętrznych przepisów, instrukcji czy 
praktyk danej firmy lub operatora.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownik nie powinien ponosić osobiście odpowiedzialności za naruszenie, jeżeli działał 
zgodnie z wewnętrznymi przepisami, instrukcjami czy praktykami stosowanymi przez daną 
firmę lub operatora.

Poprawka 1231
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwy organ bez 
zbędnej zwłoki informacji o wszystkich 
sankcjach i środkach, które nałożono za 
naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) 
nr …/… (MiFIR) lub przepisów krajowego 
prawa przyjętych w wykonaniu niniejszej 
dyrektywy, w tym informacji o rodzaju i 
charakterze naruszenia oraz tożsamości 
osób za nie odpowiedzialnych, chyba że 
ujawnienie tych informacji stanowiłoby 
poważne zagrożenie dla rynków 
finansowych. W przypadku gdy publikacja 
tych informacji wyrządziłaby 
zaangażowanym stronom niewspółmierne 
szkody, właściwe organy publikują 
informacje o nałożeniu sankcji 
anonimowo.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość publikowania przez właściwy 
organ bez zbędnej zwłoki informacji o 
wszystkich sankcjach i środkach, które 
nałożono za naruszenie przepisów 
rozporządzenia (UE) nr …/… (MiFIR) lub 
przepisów krajowego prawa przyjętych 
w wykonaniu niniejszej dyrektywy, w tym 
informacji o rodzaju i charakterze 
naruszenia oraz tożsamości osób za nie 
odpowiedzialnych, chyba że ujawnienie 
tych informacji stanowiłoby poważne 
zagrożenie dla rynków finansowych. 
W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o nałożeniu 
sankcji anonimowo.
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Or. en

Uzasadnienie

Można kwestionować zgodność wymogu „automatycznego” publikowania informacji o 
sankcjach zgodnie z europejską konwencją praw człowieka (zob. opinia Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych z dnia 10 lutego 2012 r.).

Poprawka 1232
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwy organ bez 
zbędnej zwłoki informacji o wszystkich 
sankcjach i środkach, które nałożono za 
naruszenie przepisów rozporządzenia (UE)
nr …/… (MiFIR) lub przepisów krajowego 
prawa przyjętych w wykonaniu niniejszej 
dyrektywy, w tym informacji o rodzaju i 
charakterze naruszenia oraz tożsamości 
osób za nie odpowiedzialnych, chyba że 
ujawnienie tych informacji stanowiłoby 
poważne zagrożenie dla rynków 
finansowych. W przypadku gdy publikacja 
tych informacji wyrządziłaby 
zaangażowanym stronom niewspółmierne 
szkody, właściwe organy publikują 
informacje o nałożeniu sankcji 
anonimowo.

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwy organ bez 
zbędnej zwłoki informacji o wszystkich 
sankcjach i środkach, które nałożono za 
naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) 
nr …/… (MiFIR) lub przepisów krajowego 
prawa przyjętych w wykonaniu niniejszej 
dyrektywy, w tym informacji o rodzaju i 
charakterze naruszenia oraz tożsamości 
osób za nie odpowiedzialnych, chyba że 
ujawnienie tych informacji stanowiłoby 
poważne zagrożenie dla rynków 
finansowych. W przypadku gdy publikacja 
tych informacji wyrządziłaby 
zaangażowanym osobom fizycznym 
niewspółmierne szkody, właściwe organy 
publikują informacje o nałożeniu sankcji 
na te osoby fizyczne anonimowo.

Or. en

Poprawka 1233
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie w następujących 
przypadkach:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ich przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne przewidywały sankcję, 
gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie tego artykułu brzmi dziwnie i jest niekompletne.

Poprawka 1234
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) MTF lub OTF nie ustanowiły zasad, 
procedur lub rozwiązań lub nie 
zastosowały się do poleceń zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 18, 19 i 20;

k) MTF nie ustanowiły zasad, procedur lub 
rozwiązań lub nie zastosowały się do 
poleceń zgodnie z przepisami krajowego 
prawa wdrażającymi art. 18, 19 i 20;

Or. en

Poprawka 1235
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) firma inwestycyjna, realizując zlecenia, 
wielokrotnie nie uzyskała dla klientów 
możliwie najlepszych wyników oraz nie 
wprowadziła rozwiązań zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 27 i 28;

n) firma inwestycyjna nie wprowadziła 
rozwiązań zgodnie z przepisami krajowego 
prawa wdrażającymi art. 27 i 28;
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Or. en

Poprawka 1236
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) firma inwestycyjna, realizując zlecenia, 
wielokrotnie nie uzyskała dla klientów 
możliwie najlepszych wyników oraz nie 
wprowadziła rozwiązań zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 27 i 28;

n) firma inwestycyjna nie starała się 
uzyskać dla klientów możliwie najlepszych 
wyników poprzez wprowadzenie
rozwiązań zgodnie z przepisami krajowego 
prawa wdrażającymi art. 27 i 28;

Or. en

Uzasadnienie

Choć firmy inwestycyjne powinny podejmować wszelkie rozsądne działania, aby uzyskać dla 
swoich klientów możliwie najlepsze wyniki, nie powinny być one zobowiązane do uzyskania 
najlepszych możliwych wyników w konkretnym przypadku. Najlepszego wyniku nie można 
zagwarantować w oparciu o ogólną politykę wykonawczą. Niezbędne byłoby dokonywanie 
indywidualnych porównań przed każdą transakcją.

Poprawka 1237
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera r)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) rynek regulowany lub operator rynku nie 
wprowadzili systemów, procedur, 
mechanizmów i zasad lub nie przyznali 
dostępu do danych zgodnie z przepisami 
krajowego prawa wdrażającymi art. 51;

r) rynek regulowany lub operator rynku nie 
wprowadzili systemów, procedur, 
mechanizmów i zasad lub nie przyznali 
dostępu do danych zgodnie z przepisami 
krajowego prawa wdrażającymi art. 51 
bądź nie wdrożyli systemu minimalnych 
wielkości (tick), co jest wymagane na 
mocy art. 51a;
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Or. en

Poprawka 1238
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera za) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

za) osoba fizyczna wchodząca w skład 
organu zarządzającego operatora rynku 
lub firmy inwestycyjnej posiada wiedzę na 
temat naruszeń, o których mowa w 
niniejszym ustępie, i decyduje się nie 
zgłaszać ich właściwemu organowi.

Or. en

Poprawka 1239
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1 – sankcji i środków
administracyjnych obejmujących co 
najmniej:

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania – w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1 – przepisów 
ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych, w których przewiduje 
się sankcje i środki obejmujące co 
najmniej:

Or. en

Poprawka 1240
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE



PE489.423v01-00 18/66 AM\901516PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne oświadczenie wskazujące 
osobę fizyczną lub prawną oraz charakter 
naruszenia;

a) publiczne oświadczenie lub ostrzeżenie 
wskazujące osobę fizyczną lub prawną 
oraz charakter naruszenia;

Or. en

Uzasadnienie

„Publiczne” oświadczenie powinno mieć takie samo znaczenie i zakres stosowania co 
„ostrzeżenie”.

Poprawka 1241
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czasowy zakaz sprawowania funkcji w 
firmach inwestycyjnych nałożony na 
członka organu zarządzającego firmy 
inwestycyjnej lub inną osobę fizyczną, 
uznanych za odpowiedzialnych naruszenia;

d) czasowy zakaz sprawowania funkcji 
zarządczych w firmach inwestycyjnych 
nałożony na członka organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej lub 
inną osobę fizyczną, uznanych za 
odpowiedzialnych naruszenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres sankcji jest zbyt szeroki. Sankcje mają zastosowanie wobec osób, które są oficjalnie 
mianowane na członków zarządu i sprawują funkcje zarządcze w firmach inwestycyjnych. 
Zakazywanie członkom zarządu sprawowania jakichkolwiek funkcji w firmach inwestycyjnych 
nie jest środkiem proporcjonalnym. Zakaz wykracza poza cele i zakres artykułu 9, w którym 
ustanawia się wymogi jedynie w stosunku do członków zarządu, nie zaś wobec wszystkich 
osób sprawujących jakiekolwiek funkcje w firmach inwestycyjnych.
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Poprawka 1242
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czasowy zakaz sprawowania funkcji w 
firmach inwestycyjnych nałożony na 
członka organu zarządzającego firmy 
inwestycyjnej lub inną osobę fizyczną, 
uznanych za odpowiedzialnych naruszenia;

d) czasowy lub stały zakaz sprawowania 
funkcji w firmach inwestycyjnych 
nałożony na członka organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej lub 
inną osobę fizyczną, uznanych za 
odpowiedzialnych naruszenia;

Or. en

Poprawka 1243
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku firmy zajmującej się 
handlem algorytmicznym czasowy lub 
stały zakaz dostępu do rynków 
regulowanych, MTF i OTF.

Or. en

Poprawka 1244
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku osoby prawnej, e) w przypadku osoby prawnej, 
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administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 10% całkowitego 
rocznego obrotu osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w przypadku 
gdy osoba prawna jest przedsiębiorstwem 
zależnym przedsiębiorstwa dominującego, 
całkowity roczny obrót stanowi kwota 
całkowitego rocznego obrotu wynikająca 
ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ostatecznego 
przedsiębiorstwa dominującego za 
poprzedni rok obrotowy;

administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 20% całkowitego 
rocznego obrotu osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w przypadku 
gdy osoba prawna jest przedsiębiorstwem 
zależnym przedsiębiorstwa dominującego, 
całkowity roczny obrót stanowi kwota 
całkowitego rocznego obrotu wynikająca 
ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ostatecznego 
przedsiębiorstwa dominującego za 
poprzedni rok obrotowy;

Or. en

Poprawka 1245
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR 
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie;

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 100% 
całkowitego dochodu rocznego tej osoby 
fizycznej w poprzednim roku obrotowym 
lub 5 000 000 EUR lub, w państwie 
członkowskim, w którym euro nie jest 
walutą urzędową, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień wejścia 
niniejszej dyrektywy w życie;

Or. en

Poprawka 1246
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie;

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 1 000 000 EUR
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie;

Or. en

Uzasadnienie

Kwota 5 000 000 EUR jest większa niż środki, jakimi dysponuje większość osób fizycznych, 
także tych zajmujących się zarządzaniem firmami inwestycyjnymi. Powstaje pytanie, czy 
istnieją takie rodzaje naruszeń MiFID, które uzasadniałyby nałożenie na osobę fizyczną 
grzywny w wysokości 5 milionów EUR. Liczne najpoważniejsze naruszenia usankcjonowane 
są też w prawie karnym. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dokonania wyboru sankcji karnej zamiast sankcji administracyjnej.

Poprawka 1247
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości równej 
dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych 
w wyniku naruszenia, w przypadku gdy 
możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych 
korzyści.

g) bez uszczerbku dla lit. e) i f) 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości równej 
dziesięciokrotności kwoty korzyści 
uzyskanych w wyniku naruszenia, w 
przypadku gdy możliwe jest ustalenie 
kwoty uzyskanych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Dwukrotność kwoty korzyści nie ma charakteru odstręczającego, jeżeli wiadomo, że dany 
rodzaj naruszenia jest trudny do udowodnienia i do ukarania.
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Poprawka 1248
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy możliwe jest ustalenie 
kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 
naruszenia, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie sankcji 
finansowych w maksymalnej wysokości 
nie niższej niż dwukrotność kwoty tych 
korzyści.

W przypadku gdy możliwe jest ustalenie 
kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 
naruszenia, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie sankcji 
finansowych w maksymalnej wysokości 
nie niższej niż dziesięciokrotność kwoty 
tych korzyści i nie mniejszej niż szkody 
poniesione przez innych uczestników 
rynku w związku z tym naruszeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje powinny być wysoce uciążliwe dla osób dopuszczających się naruszenia dyrektywy.

Poprawka 1249
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu rodzaje 
środków i sankcji administracyjnych 
i wysokość sankcji finansowych są 
przedmiotem warunków określonych 
w prawie krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

W prawie krajowym musi istnieć możliwość dokonania rozróżnienia między rodzajami sankcji 
i ich wysokością; ustalania wysokości sankcji nie należy pozostawiać w gestii właściwych 
organów. Zasada proporcjonalności ma zastosowanie zarówno wobec formalnej, jak 
i rzeczywistej wysokości. Sankcja powinna być adekwatna do naruszenia, zarówno w prawie, 
jak i w ramach stosowania.

Poprawka 1250
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie przez właściwe organy –
przy ustalaniu rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych –
wszelkich istotnych okoliczności, w tym:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie przez właściwe organy –
przy ustalaniu rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych –
wszelkich istotnych okoliczności, w tym, 
w stosownych przypadkach:

Or. en

Poprawka 1251
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych mechanizmów sprzyjających 
zgłaszaniu właściwym organom naruszeń 
przepisów rozporządzenia …/… (MiFIR) 
oraz przepisów prawa krajowego 
wdrażających niniejszą dyrektywę.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych i niezawodnych 
mechanizmów sprzyjających zgłaszaniu 
właściwym organom potencjalnych 
i faktycznych naruszeń przepisów 
rozporządzenia …/… (MiFIR) oraz 
przepisów prawa krajowego wdrażających 
niniejszą dyrektywę.
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Or. en

Poprawka 1252
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowną ochronę pracowników 
instytucji finansowych, którzy ujawniają 
naruszenia popełnione w danej instytucji 
finansowej;

b) stosowną ochronę, w tym pełną 
anonimowość, pracowników instytucji 
finansowych, którzy ujawniają naruszenia 
popełnione w danej instytucji finansowej;

Or. en

Poprawka 1253
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowną ochronę pracowników 
instytucji finansowych, którzy ujawniają 
naruszenia popełnione w danej instytucji 
finansowej;

b) stosowną ochronę i możliwość 
zachowania anonimowości przez 
pracowników instytucji finansowych, 
którzy ujawniają naruszenia popełnione 
w danej instytucji finansowej;

Or. en

Poprawka 1254
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyraźne zasady zakazujące 
instytucjom dochodzenia tożsamości 
osoby, która poinformowała o naruszeniu.

Or. en

Poprawka 1255
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, by 
instytucje finansowe posiadały 
odpowiednie procedury zgłaszania przez 
swoich pracowników naruszeń wewnątrz 
firmy za pośrednictwem specjalnego 
kanału.

2. Państwa członkowskie wymagają, by 
instytucje finansowe posiadały 
odpowiednie procedury zgłaszania przez 
swoich pracowników naruszeń wewnątrz 
firmy za pośrednictwem specjalnego 
kanału. Takie procedury mogą zostać 
ustanowione na podstawie układów 
zbiorowych lub innych rozwiązań 
zapewnionych przez partnerów 
społecznych. Zastosowanie ma taka sama 
ochrona jak ta, o której mowa w ust. 1 
akapit drugi lit. b), c) i ca).

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją już ugruntowane procedury, w ramach których wybrani przedstawiciele związków 
zawodowych mogą pośredniczyć w dokonywaniu zgłoszeń wewnątrz firmy. Pełną ochronę 
należy też zapewnić pracownikom korzystającym z takich procedur.

Poprawka 1256
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2a (nowy)



PE489.423v01-00 26/66 AM\901516PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownikowi nie uniemożliwia się 
ujawniania naruszeń popełnionych 
w danej instytucji finansowej w oparciu 
o jakiekolwiek przepisy dotyczące 
poufności. Informacji, które przyczyniają 
się do udowodnienia naruszeń 
popełnionych w instytucji finansowej, nie 
uznaje się już za poufne, a ujawnienie 
takich informacji w dobrej wierze nie 
wiąże się z żadnego rodzaju
odpowiedzialnością osób ujawniających 
owe informacje.

Or. en

Poprawka 1257
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących procedur i form 
przekazywania informacji, o których 
mowa w niniejszym artykule.

skreślony

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XX].

Or. en
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Uzasadnienie

Opracowywanie procedur i form nie powinno być priorytetem dla EUNGiPW.

Poprawka 1258
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przewidują, że 
jeden lub większa liczba organów 
podanych poniżej, ustalonych na mocy 
prawa krajowego, może również, 
w interesie konsumentów oraz zgodnie z 
prawem krajowym, wnieść skargę do 
sądów lub do właściwych organów 
administracyjnych w celu zapewnienia, że 
podmioty podane poniżej stosują przepisy 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz krajowe przepisy wdrażające niniejszą 
dyrektywę:

2. Państwa członkowskie przewidują, że 
podane poniżej organy, ustalone na mocy 
prawa krajowego, mogą również, 
w interesie konsumentów oraz zgodnie z 
prawem krajowym, wnieść skargę do 
sądów lub do właściwych organów 
administracyjnych w celu zapewnienia, że 
podmioty podane poniżej stosują przepisy 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz krajowe przepisy wdrażające niniejszą 
dyrektywę:

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Europejskiej Organizacji Konsumentów

Poprawka 1259
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79a
Odpowiedzialność cywilna



PE489.423v01-00 28/66 AM\901516PL.doc

PL

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
przypadku gdy firma inwestycyjna bądź 
operator rynku dopuści się, umyślnie lub 
w wyniku rażącego niedbalstwa, 
któregokolwiek z naruszeń wymienionych 
w art. 75 niniejszej dyrektywy i mającego 
niekorzystne skutki dla inwestora, 
inwestor ten może wnieść powództwo 
przeciwko tej firmie inwestycyjnej bądź 
operatorowi rynku o naprawienie 
wyrządzonej mu szkody.
Firma inwestycyjna lub operator rynku 
dopuszcza się rażącego niedbalstwa, jeśli 
poważnie zaniedbuje obowiązki nałożone 
na ten podmiot na mocy niniejszej 
dyrektywy.
Jeżeli inwestor ustali fakty, z których 
można wywnioskować, że firma 
inwestycyjna lub operator rynku dopuścił 
się naruszenia wymienionego w art. 75 
dyrektywy, państwa członkowskie 
dopilnowują, by ciężar udowodnienia, że 
podmiot ten nie dopuścił się tego 
naruszenia lub że naruszenie to nie miało 
wpływu na interesy inwestorów, 
spoczywało na firmie inwestycyjnej lub na 
operatorze rynku.
Odpowiedzialność cywilna, o której mowa 
w ust. 1, nie może zostać z góry wyłączona 
lub ograniczona w drodze umowy. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wszelkie klauzule umowne, które z góry 
wyłączają lub ograniczają 
odpowiedzialność cywilną, uznawano za 
nieważne.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
okres przedawnienia w przypadku 
roszczeń związanych z naruszeniami 
wymienionymi w art. 75 niniejszej 
dyrektywy rozpoczynał swój bieg 
w momencie, w którym inwestorzy 
uzyskują potwierdzenie wystąpienia tego 
naruszenia lub powinni byli uzyskać takie 
potwierdzenie bez rażącego niedbalstwa.
Okres przedawnienia wynosi co najmniej 
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10 lat.

Or. en

Poprawka 1260
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustalenie skutecznych i wydajnych 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
skarg i procedur odwoławczych 
dochodzenia roszczeń dla pozasądowego
rozstrzygania skarg konsumentów 
dotyczących świadczenia przez 
przedsiębiorstwa firmy inwestycyjne usług 
inwestycyjnych i dodatkowych, w miarę 
potrzeb, z wykorzystaniem aktualnie 
istniejących organów. Państwa 
członkowskie zapewniają również 
przynależność wszystkich firm 
inwestycyjnych do przynajmniej jednego 
takiego organu wdrażającego procedury 
rozstrzygania skarg i dochodzenia 
roszczeń. 

1. Państwa członkowskie 
zapewniają ustalenie skutecznych 
i wydajnych procedur pozasądowego 
rozstrzygania skarg i procedur 
odwoławczych dochodzenia roszczeń dla 
pozasądowego rozstrzygania skarg 
konsumentów dotyczących świadczenia 
przez przedsiębiorstwa firmy inwestycyjne 
usług inwestycyjnych i dodatkowych, 
w miarę potrzeb, z wykorzystaniem 
aktualnie istniejących organów.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość odwoływania się do istniejących 
organów w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, także w przypadku 
sporów dotyczących usług świadczonych przez firmy inwestycyjne. W państwach 
członkowskich funkcjonują systemy krajowe, w ramach których firmy inwestycyjne nie muszą 
lub nie mogą należeć do rzeczonego organu. W takich systemach skarga konsumencka będzie 
rozpatrzona, nawet jeśli firma inwestycyjna nie zgłosi udziału.

Poprawka 1261
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli, uwzględniając sytuację rynków 
papierów wartościowych w przyjmującym 
państwie członkowskim, działalność rynku 
regulowanego, MTF lub OTF, który 
ustanowił uzgodnienia w przyjmującym 
państwie członkowskim, zyskała istotną 
wagę dla funkcjonowania rynków 
papierów wartościowych i ochrony 
inwestorów w tym przyjmującym państwie 
członkowskim, organy państwa 
członkowskiego pochodzenia i 
przyjmującego państwa 
członkowskiego właściwe dla rynku 
regulowanego ustanawiają proporcjonalne
uzgodnienia dotyczące współpracy.

2. Jeżeli, uwzględniając sytuację rynków 
papierów wartościowych w przyjmującym 
państwie członkowskim, działalność rynku 
regulowanego lub MTF, który ustanowił 
uzgodnienia w przyjmującym państwie 
członkowskim, zyskała istotną wagę dla 
funkcjonowania rynków papierów 
wartościowych i ochrony inwestorów 
w tym przyjmującym państwie 
członkowskim, organy państwa 
członkowskiego pochodzenia i 
przyjmującego państwa 
członkowskiego właściwe dla rynku 
regulowanego ustanawiają proporcjonalne 
uzgodnienia dotyczące współpracy.

Or. en

Poprawka 1262
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdego żądania ograniczenia wielkości 
pozycji lub zaangażowania zgodnie z art. 
72 ust. 1 lit. f);

a) każdego żądania ograniczenia wielkości 
pozycji lub zaangażowania zgodnie z art. 
72 lit. f);

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 72.
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Poprawka 1263
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkich ograniczeń możliwości 
zawierania przez poszczególne osoby 
transakcji, których przedmiotem jest dany 
instrument, zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g).

b) wszelkich ograniczeń możliwości 
zawierania przez poszczególne osoby 
transakcji, których przedmiotem jest dany
instrument, zgodnie z art. 72 lit. g).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 72.

Poprawka 1264
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie to zawiera, w stosownych 
przypadkach, szczegółowe informacje na 
temat żądania wystosowanego zgodnie z 
art. 72 ust. 1 lit. f), w tym tożsamość osoby 
lub osób, do których jest ono skierowane, 
oraz powód wystosowania tego żądania, a 
także zakres ograniczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 72 ust. 1 lit. g), w tym 
wskazanie osób lub kategorii osób i 
instrumentów finansowych, których one 
dotyczą, wszelkich środków ilościowych 
lub progów, takich jak maksymalna liczba 
umów, które osoby te mogę zawrzeć zanim 
dojdzie do wyczerpania limitu, jak również 
informacje dotyczące wszelkich zwolnień z 
tych ograniczeń oraz ich uzasadnienie.

Powiadomienie to zawiera, w stosownych 
przypadkach, szczegółowe informacje na 
temat żądania wystosowanego zgodnie z 
art. 72 lit. f), w tym tożsamość osoby lub 
osób, do których jest ono skierowane, oraz 
powód wystosowania tego żądania, a także 
zakres ograniczeń wprowadzonych na 
podstawie art. 72 lit. g), w tym wskazanie 
osób lub kategorii osób i instrumentów 
finansowych, których one dotyczą, 
wszelkich środków ilościowych lub 
progów, takich jak maksymalna liczba 
umów, które osoby te mogę zawrzeć zanim 
dojdzie do wyczerpania limitu, jak również 
informacje dotyczące wszelkich zwolnień z 
tych ograniczeń oraz ich uzasadnienie.



PE489.423v01-00 32/66 AM\901516PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 72.

Poprawka 1265
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie to zawiera, w stosownych 
przypadkach, szczegółowe informacje na 
temat żądania wystosowanego zgodnie z 
art. 72 ust. 1 lit. f), w tym tożsamość osoby 
lub osób, do których jest ono skierowane, 
oraz powód wystosowania tego żądania, a 
także zakres ograniczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 72 ust. 1 lit. g), w tym 
wskazanie osób lub kategorii osób i 
instrumentów finansowych, których one 
dotyczą, wszelkich środków ilościowych 
lub progów, takich jak maksymalna liczba 
umów, które osoby te mogę zawrzeć zanim 
dojdzie do wyczerpania limitu, jak również 
informacje dotyczące wszelkich zwolnień z 
tych ograniczeń oraz ich uzasadnienie.

Powiadomienie to zawiera, w stosownych 
przypadkach, szczegółowe informacje na 
temat żądania wystosowanego zgodnie z 
art. 72 ust. 1 lit. f), w tym tożsamość osoby 
lub osób, do których jest ono skierowane, 
oraz powód wystosowania tego żądania, a 
także zakres ograniczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 72 ust. 1 lit. g), w tym 
wskazanie osób lub kategorii osób i 
instrumentów finansowych, których one 
dotyczą, wszelkich środków ilościowych 
lub progów, takich jak otwarte pozycje, 
które mogą zostać przyjęte, zanim dojdzie 
do wyczerpania limitu, jak również 
informacje dotyczące wszelkich zwolnień z 
tych ograniczeń oraz ich uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 1266
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
który otrzyma powiadomienie na 

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
który otrzyma powiadomienie na 
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podstawie niniejszego ustępu, może podjąć 
środki zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. f) lub g), 
jeżeli zyska pewność, że dany środek jest 
konieczny do osiągnięcia celu 
przyświecającego innemu właściwemu 
organowi. O zamiarze podjęcia środków 
ten właściwy organ również powiadamia z 
wyprzedzeniem zgodnie z niniejszym 
ustępem.

podstawie niniejszego ustępu, może podjąć 
środki zgodnie z art. 72 lit. f) lub g), jeżeli 
zyska pewność, że dany środek jest 
konieczny do osiągnięcia celu 
przyświecającego innemu właściwemu 
organowi. O zamiarze podjęcia środków 
ten właściwy organ również powiadamia z 
wyprzedzeniem zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 72.

Poprawka 1267
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
prowadzących do ustanowienia kryteriów, 
na których podstawie działalność rynku 
regulowanego w przyjmującym państwie 
członkowskim można uznać za mającą 
istotną wagę dla funkcjonowania rynków 
papierów wartościowych i ochrony 
inwestorów w przyjmującym państwie 
członkowskim. 2

7. Zgodnie z art. 94 Komisja, po 
konsultacjach z EUNGiPW, jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
prowadzących do ustanowienia kryteriów, 
na których podstawie działalność rynku 
regulowanego w przyjmującym państwie 
członkowskim można uznać za mającą 
istotną wagę dla funkcjonowania rynków 
papierów wartościowych i ochrony 
inwestorów w przyjmującym państwie 
członkowskim. 2

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się wymóg skonsultowania się przez Komisję z EUNGiPW przed podjęciem działań.
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Poprawka 1268
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą też zgłaszać 
EUNGiPW sytuacje, w których właściwy 
organ nie zgadza się z procedurą, istotą 
działania lub brakiem działań po stronie 
właściwego organu w innym państwie 
członkowskim w odniesieniu do 
jakichkolwiek przepisów niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (UE) nr 
…/… [MiFIR].

Or. en

Uzasadnienie

Wiążąca procedura mediacji ma zastosowanie wobec wszystkich przepisów przedmiotowej 
dyrektywy i MiFIR, tak aby zapewnić spójne wdrażanie zasad na całym rynku wewnętrznym.

Poprawka 1269
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 90 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego rynku 
regulowanego, MTF lub OTF ma jasne 
i wyraźne podstawy do domniemania, że 
taki rynek regulowany, MTF lub OTF 
narusza zobowiązania wynikające z 
przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, przekazuje wyniki ustaleń 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego pochodzenia rynku 
regulowanego, MTF lub OTF.

Jeżeli właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego rynku 
regulowanego lub MTF ma jasne 
i wyraźne podstawy do domniemania, że 
taki rynek regulowany lub MTF narusza 
zobowiązania wynikające z przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
przekazuje wyniki ustaleń właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
pochodzenia rynku regulowanego lub 
MTF.
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Or. en

Poprawka 1270
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca i wymiana informacji 
z EUNGiPW

Współpraca i wymiana informacji 
z EUNGiPW, w ramach Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) 
oraz z Europejskim Systemem Banków 
Centralnych (ESBC)

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na jasność i pewność prawa proponowana MiFID powinna odzwierciedlać 
zasadę współpracy ustanowioną w kontekście niedawnej reformy europejskiego nadzoru 
finansowego. Należy ponadto ulepszyć ustalenia dotyczące wymiany informacji w odniesieniu 
do banków centralnych ESBC, w tym EBC. EBC zaleca wprowadzenie w stosownych 
przypadkach podobnych zmian w innych odnośnych dyrektywach dotyczących sektora 
finansowego (zob. też poprawka 3 do art. 7 proponowanej dyrektywy w opinii EBC 
CON/2012/5). (sugestia EBC)

Poprawka 1271
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca i wymiana informacji 
z EUNGiPW

Współpraca i wymiana informacji 
z EUNGiPW, w ramach Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) 
oraz z Europejskim Systemem Banków 
Centralnych (ESBC)

Or. en
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Poprawka 1272
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Właściwe organy jako strony ESNF 
współpracują, okazując sobie zaufanie i 
wzajemny szacunek, w szczególności 
zapewniając przepływ odpowiednich 
i rzetelnych informacji między sobą 
i innymi stronami ESNF zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy wyrażoną w art. 4 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na jasność i pewność prawa proponowana MiFID powinna odzwierciedlać 
zasadę współpracy ustanowioną w kontekście niedawnej reformy europejskiego nadzoru 
finansowego. Należy ponadto ulepszyć ustalenia dotyczące wymiany informacji w odniesieniu 
do banków centralnych ESBC, w tym EBC.

Poprawka 1273
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy jako strony ESNF 
współpracują, okazując sobie zaufanie i 
wzajemny szacunek, w szczególności 
zapewniając przepływ odpowiednich 
i rzetelnych informacji między sobą 
i innymi stronami ESNF zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy wyrażoną 
w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na jasność i pewność prawa proponowana MiFID powinna odzwierciedlać 
zasadę współpracy ustanowioną w kontekście niedawnej reformy europejskiego nadzoru 
finansowego. Należy ponadto ulepszyć ustalenia dotyczące wymiany informacji w odniesieniu 
do banków centralnych ESBC, w tym EBC. EBC zaleca wprowadzenie w stosownych 
przypadkach podobnych zmian w innych odnośnych dyrektywach dotyczących sektora 
finansowego (zob. też poprawka 3 do art. 7 proponowanej dyrektywy w opinii EBC 
CON/2012/5). (sugestia EBC)

Poprawka 1274
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy i zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy i zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, 
a w stosownych przypadkach przekazują 
bankom centralnym ESBC wszystkie 
informacje właściwe w kontekście 
wykonywania ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na jasność i pewność prawa proponowana MiFID powinna odzwierciedlać 
zasadę współpracy ustanowioną w kontekście niedawnej reformy europejskiego nadzoru 
finansowego. Należy ponadto ulepszyć ustalenia dotyczące wymiany informacji w odniesieniu 
do banków centralnych ESBC, w tym EBC. EBC zaleca wprowadzenie w stosownych 
przypadkach podobnych zmian w innych odnośnych dyrektywach dotyczących sektora 
finansowego (zob. też poprawka 3 do art. 7 proponowanej dyrektywy w opinii EBC 
CON/2012/5). (sugestia EBC)

Poprawka 1275
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy i zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy i zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010, a w stosownych 
przypadkach przekazują bankom 
centralnym ESBC wszystkie informacje 
właściwe w kontekście wykonywania ich 
zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na jasność i pewność prawa proponowana MiFID powinna odzwierciedlać 
zasadę współpracy ustanowioną w kontekście niedawnej reformy europejskiego nadzoru 
finansowego. Należy ponadto ulepszyć ustalenia dotyczące wymiany informacji w odniesieniu 
do banków centralnych ESBC, w tym EBC.

Poprawka 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91a
Komitet doradczy EUNGiPW ds. 

transakcji wysokich częstotliwości
Do dnia 30 czerwca 2014 r. EUNGiPW 
ustanawia złożony z ekspertów krajowych 
komitet doradczy w celu ustalania zmian 
w zakresie transakcji wysokich 
częstotliwości, które potencjalnie mogą 
stanowić przykład manipulacji rynku, tak 
aby:
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a) zwiększać wiedzę EUNGiPW na temat 
transakcji wysokich częstotliwości; oraz
b) tworzyć wykaz nadużyć w zakresie 
transakcji wysokich częstotliwości, w tym 
spoofingu, quote stuffingu i layeringu, do 
celów art. 5 ust. 1a rozporządzenia (UE) 
nr …/2012 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia … [MAR].

Or. en

Poprawka 1277
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł –92a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł –92a
Przepisy ogólne

1. Podmiot z państwa trzeciego 
zawierający kontrakt na instrumenty 
pochodne z kontrahentem europejskim w 
sytuacji, w której ten instrument 
pochodny wywiera bezpośredni, istotny i 
przewidywalny wpływ w Unii 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (v) 
rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych i 
repozytoriów transakcji (EMIR), 
otrzymuje najpierw zezwolenie wydawane 
przez EUNGiPW, jeżeli występuje w roli 
pośrednika zawierającego kontrakty na 
instrumenty pochodne, regularnie zawiera 
na własny rachunek kontrakty na
instrumenty pochodne z kontrahentami 
w ramach zwykłej działalności 
gospodarczej lub angażuje się 
w działalność, która sprawia, że podmiot 
ten staje się powszechnie znany w obrocie 
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jako pośrednik czy animator rynku 
zawierający kontrakty na instrumenty 
pochodne.
2. EUNGiPW dokonuje rejestracji 
podmiotów z państw trzecich, o których 
mowa w ust. 1, w rejestrze firm z państw 
trzecich prowadzonym przez EUNGiPW 
zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 
…/… (MiFIR).
3. EUNGiPW udziela zezwolenia, o 
którym mowa w ust. 1, tylko wówczas, gdy 
uzna, że uzgodnienia prawne, nadzorcze i 
wykonawcze w państwie trzecim 
pochodzenia danego podmiotu są zgodne 
z następującymi warunkami:
a) usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna podlegają wymogowi 
uzyskania zezwolenia oraz objęte są na 
bieżąco skutecznym nadzorem oraz 
systemem egzekwowania przepisów;
b) usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna podlegają odpowiednio 
wysokim wymogom kapitałowym oraz 
odpowiednim wymogom mającym 
zastosowanie do akcjonariuszy i członków 
organu zarządzającego;
c) usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna podlegają odpowiednim 
wymogom organizacyjnym w obszarze 
funkcji kontroli wewnętrznej;
d) usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna podlegają odpowiednim 
regułom prowadzenia działalności 
gospodarczej.
4. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających:
a) informacje, które podmiot 
wnioskodawca z państwa trzeciego 
przekazuje EUNGiPW w swoim wniosku o 
rejestrację zgodnie z ust. 3;
b) format informacji, które należy 
przekazać zgodnie z ust. 1;
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c) kryteria określone w ust. 3.
Techniczne standardy regulacyjne, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
przyjmuje się zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
tych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
_________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę:…

Or. en

Poprawka 1278
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -92b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -92b
Mechanizm unikania duplikujących się 

lub sprzecznych przepisów
1. EUNGiPW wspiera Komisję 
w monitorowaniu i opracowywaniu 
sprawozdań dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady na temat stosowania 
na szczeblu międzynarodowym zasad 
określonych w art. -92a, w szczególności 
w odniesieniu do potencjalnych 
duplikujących się lub sprzecznych 
wymogów wobec uczestników rynku, 
i zaleca możliwe działania.
2. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze, deklarując, że uzgodnienia 
prawne, nadzorcze i wykonawcze 
odnośnego państwa trzeciego są 
równoważne z wymogami wynikającymi 
z niniejszej dyrektywy:
a) jeżeli system prawny i nadzoru tego 
państwa trzeciego zapewnia wypełnianie 
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przez firmy, którym udzielono zezwolenia 
w tym państwie trzecim, prawnie 
wiążących wymogów, które wywierają 
skutek równoważny wymogom 
określonym w niniejszej dyrektywie, 
w rozporządzeniu (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz w dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa 
w sprawie adekwatności kapitałowej] 
i środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych;
b) jeżeli państwo trzecie zapewnia 
równoważne wzajemne uznawanie ram 
ostrożnościowych mających zastosowanie 
wobec tych podmiotów oraz równoważny 
wzajemny dostęp do swojego rynku;
c) jeżeli system prawny i nadzoru tego 
państwa trzeciego zapewnia ochronę 
inwestorów równoważną z ochroną 
określoną w niniejszej dyrektywie; oraz
d) jeżeli system prawny i nadzoru tego 
państwa trzeciego jest skutecznie 
stosowany i wdrażany w sprawiedliwy i 
niepowodujący zakłóceń sposób, tak aby 
zapewnić efektywny nadzór i wdrażanie 
w tym państwie trzecim.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 95 ust. 2.
3. Akt wykonawczy w sprawie 
równoważności, o którym mowa w ust. 2, 
oznacza, że kontrahenci zawierający 
transakcję na instrumentach pochodnych, 
która podlega procedurze zapisanej w 
art. -92a, są wyłączeni z zakresu 
procedury udzielania zezwolenia, o której 
mowa w art. -92a ust. 1.
4. EUNGiPW wprowadza uzgodnienia 
o współpracy z odpowiednimi właściwymi 
organami państw trzecich, których ramy 
prawne i nadzorcze uznano za 
równoważne zgodnie z ust. 1. Uzgodnienia 
te określają co najmniej:
a) mechanizm wymiany informacji między 
EUNGiPW a właściwymi organami 
danych państw trzecich, w tym dostęp do 
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wszystkich informacji na temat firm spoza 
UE mających zezwolenie na działalność 
w państwach trzecich, o których 
przekazanie wystąpił EUNGiPW;
b) mechanizm szybkiego powiadamiania 
EUNGiPW, jeżeli właściwy organ 
z państwa trzeciego uzna, że firma 
z państwa trzeciego, która podlega jego 
nadzorowi i która została wpisana przez 
EUNGiPW do rejestru, o którym mowa 
w art. 38 rozporządzenia (UE) nr …/… 
(MiFIR), narusza warunki zezwolenia lub 
inne akty prawne, które zobowiązana jest 
przestrzegać;
c) procedury dotyczące koordynacji 
działań nadzorczych, w tym, w stosownych 
przypadkach, kontroli na miejscu.
5. Komisja, we współpracy z EUNGiPW, 
monitoruje skuteczność wdrażania przez 
państwa trzecie, których dotyczy przyjęty 
akt wykonawczy w sprawie 
równoważności, wymogów równoważnych 
z wymogami zapisanymi w art. -92a 
i regularnie, a przynajmniej raz na rok, 
sporządza sprawozdanie dla Parlamentu
Europejskiego i Rady. Jeżeli 
w sprawozdaniu ujawnia się 
niewystarczające lub niespójne stosowanie 
wymogów w zakresie równoważności 
przez organy państwa trzeciego, Komisja, 
w ciągu 30 dni kalendarzowych od 
przedstawienia tego sprawozdania, 
wycofuje uznanie równoważności ram 
prawnych rzeczonego państwa trzeciego. 
Jeżeli akt wykonawczy w sprawie 
równoważności zostaje wycofany, 
podmioty z państwa trzeciego 
automatycznie podlegają na powrót 
wymogom zawartym w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en
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Poprawka 1279
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 1, 
art. 4 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 12, 
art. 17 ust. 6, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 8, 
art. 25 ust. 6, art. 27 ust. 7, art. 28 ust. 3, 
art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 3, art. 35 ust. 8, 
art. 44 ust. 4, art. 51 ust. 7, art. 52 ust. 6, 
art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 3, art. 60 ust. 5, 
art. 66 ust. 6, art. 66 ust. 7, art. 67 ust. 3, 
art. 67 ust. 7, art. 67 ust. 8, art. 68 ust. 5, 
art. 83 ust. 7 i art. 99 ust. 2.

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 8, 
art. 44 ust. 4, art. 66 ust. 7, art. 67 ust. 3, 
art. 67 ust. 7, art. 67 ust. 8, art. 68 ust. 5, 
art. 83 ust. 7 i art. 99 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pozostałych zmian w tekście.

Poprawka 1280
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcjonowania zorganizowanych 
platform obrotu, z uwzględnieniem 
doświadczeń nadzorczych zdobytych przez 
właściwe organy, liczby OTF, którym 
udzielono zezwolenia w UE, oraz ich 
udziału w rynku;

skreślona

Or. en
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Poprawka 1281
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wpływu wprowadzenia systemu 
publikacji skonsolidowanych informacji 
na temat instrumentów kapitałowych;

Or. en

Poprawka 1282
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zmiany cen w danych rynkowych w 
ujęciu ogólnym;

Or. en

Poprawka 1283
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wpływu wymogów w zakresie 
zautomatyzowanego obrotu i transakcji 
wysokich częstotliwości;

c) wpływu wymogów w zakresie 
zautomatyzowanego obrotu i transakcji 
wysokich częstotliwości, w tym przeglądu 
zobowiązań określonych w art. 17 ust. 3, 
oraz tego, czy obrót ten funkcjonuje 
poprawnie, a jego zakres powinien być 
poszerzony o koszyki akcji, jak również o 
pojedyncze akcje;
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Or. en

Poprawka 1284
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) tego, czy wymogi w zakresie 
minimalnej wielkości (tick) opisane w 
art. 17 miały istotny wpływ na operacje na 
rynku;

Or. en

Poprawka 1285
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wpływu stosowania limitów lub 
alternatywnych mechanizmów na 
płynność, nadużycia na rynku oraz 
uporządkowane wycenianie i warunki 
rozliczania instrumentów na rynkach 
pochodnych instrumentów towarowych;

e) wpływu stosowania limitów lub 
dodatkowych mechanizmów na płynność 
wymaganą w ramach przeprowadzanych 
w dobrej wierze transakcji zabezpieczania 
(hedging), nadużycia na rynku oraz 
zapewnienie uporządkowanego ustalania 
poziomu cen równowagi na podstawie 
czynników podaży i popytu i warunki 
rozliczania instrumentów na rynkach 
pochodnych instrumentów towarowych, 
jak również zapobieganie, ograniczanie 
i eliminowanie nadmiernej spekulacji 
i zmienności cen;

Or. en
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Poprawka 1286
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) funkcjonowania systemu publikacji 
informacji skonsolidowanych 
ustanowionego na podstawie tytułu V, a 
zwłaszcza dostępności wysokiej jakości 
informacji potransakcyjnych w formie 
skonsolidowanej obejmującej swym 
zakresem cały rynek, spełniających 
standardy przyjazności dla użytkownika i 
oferowanych za rozsądną cenę. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości i dostępności 
skonsolidowanych informacji 
potransakcyjnych Komisja przedstawia 
swoje sprawozdanie dołączając do niego, 
w stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy dotyczący powołania 
jednego podmiotu prowadzącego systemu 
publikacji informacji skonsolidowanych.

f) funkcjonowania systemu publikacji 
informacji skonsolidowanych 
ustanowionego na podstawie tytułu V, a 
zwłaszcza dostępności wysokiej jakości 
informacji potransakcyjnych w formie 
skonsolidowanej obejmującej swym 
zakresem cały rynek, spełniających 
standardy przyjazności dla użytkownika i 
oferowanych za rozsądną cenę. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości i dostępności 
skonsolidowanych informacji 
potransakcyjnych Komisja przedstawia 
swoje sprawozdanie dołączając do niego, 
w stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy dotyczący powołania 
jednego podmiotu prowadzącego systemu 
publikacji informacji 
skonsolidowanych w odniesieniu do 
wszystkich kategorii aktywów.

Or. en

Poprawka 1287
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przestrzegania przez firmy 
inwestycyjne obowiązku zapewniania 
możliwie najlepszej realizacji określonego 
w [art. 27] oraz poziomu przejrzystości 
przed wprowadzeniem do obrotu na rynku 
UE, szczególnie w odniesieniu do jakości 
i dostępności dla inwestorów informacji 
na etapie poprzedzającym wprowadzenie 
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do obrotu, uwzględniając między innymi 
stopień rozproszenia rynku. Komisja 
przedstawia swoje sprawozdanie, 
dołączając do niego, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
dotyczący ustanowienia systemu 
publikacji skonsolidowanych informacji 
przedtransakcyjnych.

Or. en

Poprawka 1288
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia […] przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia […]*
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

____________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: jeden rok od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1289
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia […], z wyjątkiem przepisów 
transponujących art. 67 ust. 2, które stosuje 
się od dnia [po upływie 2 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania pozostałych 
przepisów dyrektywy].

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia […]*, z wyjątkiem przepisów 
transponujących art. 67 ust. 2, które stosuje 
się od dnia [po upływie 1 roku od daty 
rozpoczęcia stosowania pozostałych 
przepisów dyrektywy].

__________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1290
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Istniejące firmy z państw trzecich mogą 
nadal świadczyć usługi i prowadzić 
działalność w państwa członkowskie w 
oparciu o systemy krajowe do [4 lata po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy].

1. Istniejące firmy z państw trzecich mogą 
nadal świadczyć usługi i prowadzić 
działalność na rzecz klientów detalicznych 
w państwach członkowskich w oparciu o 
systemy krajowe do 31 grudnia 2016 r.

Or. en

Poprawka 1291
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych w celu przedłużenia okresu 

skreślony
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stosowania ust. 1, uwzględniając decyzje
dotyczące równoważności już przyjęte 
przez Komisję zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz 
oczekiwane zmiany ram prawnych i ram 
nadzoru państw trzecich.

Or. en

Poprawka 1292
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 101a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101a
Zmiana dyrektywy 98/26/WE

W dyrektywie 98/26/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
W art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 
wobec uprawnień do emisji obejmujących 
dowolne jednostki uznane za spełniające 
wymogi dyrektywy 2003/87/WE (system 
handlu uprawnieniami do emisji).”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów 
wartościowych nie jest adekwatna w kontekście uprawnień do emisji.

Poprawka 1293
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Zabezpieczanie i administrowanie 
instrumentami finansowymi na rachunek 
klientów, w tym przechowywanie i usługi 
pochodne takie, jak zarządzanie środkami 
pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W ramach MiFID przechowywanie nadal należy uznawać za usługę dodatkową, ponieważ 
liczne przepisy MiFID nie są adekwatne w stosunku do CDPW czy depozytariuszy. Usługom 
tym jednak należy się bardziej szczegółowo przyjrzeć w ramach nowego rozporządzenia 
w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych oraz dyrektywy w sprawie 
przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Poprawka 1294
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Zabezpieczanie i administrowanie 
instrumentami finansowymi na rachunek 
klientów, w tym przechowywanie i usługi 
pochodne takie, jak zarządzanie środkami 
pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 1295
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Zabezpieczanie i administrowanie 9) Zabezpieczanie i administrowanie 
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instrumentami finansowymi na rachunek 
klientów, w tym przechowywanie i usługi 
pochodne takie, jak zarządzanie środkami 
pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem.

instrumentami finansowymi na rachunek 
klientów detalicznych, w tym 
przechowywanie i usługi pochodne takie, 
jak zarządzanie środkami 
pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem, 
jeżeli usługi te oferowane są 
w charakterze głównej usługi dla 
klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów 
detalicznych, w tym przechowywanie i usługi pochodne takie, jak zarządzanie środkami 
pieniężnymi/dodatkowym zabezpieczeniem, jeżeli usługi te oferowane są w charakterze 
głównej usługi dla klientów.

Poprawka 1296
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Prowadzenie zorganizowanych 
platform obrotu.

skreślony

Or. en

Poprawka 1297
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Handel algorytmiczny zdefiniowany 
w art. 4 ust. 2 pkt 30 niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Handel algorytmiczny;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by wszyscy uczestnicy rynku zajmujący się handlem algorytmicznym, 
nawet ci, którzy dokonują takich działań na własny rachunek, byli objęci zakresem MiFID 
i MiFIR.

Poprawka 1299
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja A – punkt 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Udział w handlu algorytmicznym;

Or. en

Poprawka 1300
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja B – punkt -1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) Przechowywanie instrumentów 
finansowych i administrowanie nimi na 
rzecz klientów, w tym usługi powiernicze 
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i pokrewne, takie jak zarządzanie 
gotówką/zabezpieczeniem;

Or. en

Poprawka 1301
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja B – punkt -1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Przechowywanie instrumentów 
finansowych i administrowanie nimi na 
rzecz klientów, w tym usługi powiernicze 
i pokrewne, takie jak zarządzanie 
gotówką/zabezpieczeniem;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach MiFID przechowywanie nadal należy uznawać za usługę dodatkową, ponieważ 
liczne przepisy MiFID nie są adekwatne w stosunku do CDPW czy depozytariuszy. Usługom 
tym jednak należy się bardziej szczegółowo przyjrzeć w ramach nowego rozporządzenia 
w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych oraz dyrektywy dotyczącej prawa 
papierów wartościowych.

Poprawka 1302
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja B – punkt 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Umowy ubezpieczenia powiązane 
z instrumentami inwestycyjnymi.

Or. nl
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Poprawka 1303
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Zamknięte fundusze inwestycyjne.

Or. en

Poprawka 1304
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
papierów wartościowych, instrumentów 
dewizowych, stóp procentowych lub 
oprocentowania, uprawnień do emisji albo 
innych instrumentów pochodnych, 
indeksów finansowych lub środków 
finansowych, które można rozliczać 
materialnie lub w środkach pieniężnych.

4) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
papierów wartościowych, instrumentów 
dewizowych, stóp procentowych lub 
oprocentowania albo innych instrumentów 
pochodnych, indeksów finansowych lub 
środków finansowych, które można 
rozliczać materialnie lub w środkach 
pieniężnych.

Or. en

Poprawka 1305
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Transakcje opcyjne, transakcje typu 6. Transakcje opcyjne, transakcje typu 
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futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF.

futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym lub MTF i które nie są 
zawierane w celach komercyjnych oraz 
nie posiadają cech innych pochodnych 
instrumentów finansowych.

Or. de

Uzasadnienie

W amerykańskiej ustawie Dodda-Franka stosuje się różne definicje instrumentów 
finansowych, w których wyraźnie wyklucza się z zakresu kategorii instrumentów finansowych 
materialnie rozliczone instrumenty pochodne. Należy zmienić tę definicję, aby nie stawiać 
przedsiębiorstw europejskich w niekorzystnym położeniu.

Poprawka 1306
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF.

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF i które nie są 
zawierane w celach komercyjnych oraz 
posiadają cechy innych pochodnych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 1307
Olle Schmidt
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w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF.

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które nie są 
przeznaczone do materialnego rozliczenia, 
pod warunkiem że podlegają one obrotowi 
na rynku regulowanym, OTF lub MTF.

Or. en

Poprawka 1308
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF.

6) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać, pod warunkiem że 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym lub MTF.

Or. en

Poprawka 1309
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać oraz które nie 
zostały wymienione w inny sposób 
w sekcji C.6 i które nie są przeznaczone do 
celów handlowych i wykazują właściwości 
innych pochodnych instrumentów 
finansowych, uwzględniając między 
innymi, czy są one rozliczane przez 
uznane izby rozliczeniowe lub podlegają 
regularnym wezwaniom do uzupełnienia 
depozytu zabezpieczającego;

7) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać oraz które nie 
zostały wymienione w inny sposób 
w sekcji C.6 i które nie są przeznaczone do 
celów handlowych i wykazują właściwości 
innych pochodnych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 1310
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które można 
materialnie rozliczać oraz które nie 
zostały wymienione w inny sposób 
w sekcji C.6 i które nie są przeznaczone do 
celów handlowych i wykazują właściwości 
innych pochodnych instrumentów 
finansowych, uwzględniając między 
innymi, czy są one rozliczane przez uznane 
izby rozliczeniowe lub podlegają 
regularnym wezwaniom do uzupełnienia 
depozytu zabezpieczającego;

7) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
instrumentów towarowych, które nie są 
przeznaczone do materialnego rozliczania
oraz które nie zostały wymienione w inny 
sposób w sekcji C.6 i które nie są 
przeznaczone do celów handlowych 
i wykazują właściwości innych 
pochodnych instrumentów finansowych, 
uwzględniając między innymi, czy są one 
rozliczane przez uznane izby rozliczeniowe 
lub podlegają regularnym wezwaniom do 
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta propozycja dostosowałaby prawodawstwo UE do definicji transakcji typu swaps zawartej 
w amerykańskiej ustawie Dodda-Franka, w której element intencjonalności dostarczenia 
towaru, na którym bazuje dany kontrakt terminowy, stanowi podstawę do wyłączenia 
towarów fizycznie dostarczonych w przyszłości. Kontrakty terminowe typu forward, które 
można materialnie rozliczyć i które zostaną wyłączone z zakresu definicji instrumentów 
finansowych, automatycznie wchodzą w zakres REMIT dla gazu i energii.

Poprawka 1311
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, dopuszczalnych poziomów 
emisji oraz stawek inflacji lub innych 
urzędowych danych statystycznych, które 
należy rozliczać w środkach pieniężnych 
lub z opcją jednej ze stron (w przypadku 
innym niż niedotrzymanie warunków lub 
innego rodzaju zdarzenie skutkujące 
rozwiązaniem kontraktu), a także 
wszelkiego rodzaju inne kontrakty na 
instrumenty pochodne dotyczące aktywów, 
praw, zobowiązań, indeksów oraz środków 
nie wymienionych gdzie indziej w tej 
sekcji, które wykazują właściwości innych 
pochodnych instrumentów finansowych, 
uwzględniając, między innymi, czy 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF, są 
rozliczane przez uznawane izby 
rozliczeniowe, lub podlegają regularnym 
wezwaniom do uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego.

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, dopuszczalnych poziomów 
emisji oraz stawek inflacji lub innych 
urzędowych danych statystycznych, które 
należy rozliczać w środkach pieniężnych 
lub z opcją jednej ze stron (w przypadku 
innym niż niedotrzymanie warunków lub 
innego rodzaju zdarzenie skutkujące 
rozwiązaniem kontraktu), a także 
wszelkiego rodzaju inne kontrakty na 
instrumenty pochodne dotyczące aktywów, 
praw, zobowiązań, indeksów oraz środków 
nie wymienionych gdzie indziej w tej 
sekcji, które wykazują właściwości innych 
pochodnych instrumentów finansowych.
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Or. en

Poprawka 1312
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, dopuszczalnych poziomów 
emisji oraz stawek inflacji lub innych 
urzędowych danych statystycznych, które 
należy rozliczać w środkach pieniężnych 
lub z opcją jednej ze stron (w przypadku 
innym niż niedotrzymanie warunków lub 
innego rodzaju zdarzenie skutkujące 
rozwiązaniem kontraktu), a także 
wszelkiego rodzaju inne kontrakty na 
instrumenty pochodne dotyczące aktywów, 
praw, zobowiązań, indeksów oraz środków 
nie wymienionych gdzie indziej w tej 
sekcji, które wykazują właściwości innych 
pochodnych instrumentów finansowych, 
uwzględniając, między innymi, czy 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF, są rozliczane 
przez uznawane izby rozliczeniowe, lub 
podlegają regularnym wezwaniom do 
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, uprawnień do emisji, 
dopuszczalnych poziomów emisji oraz 
stawek inflacji lub innych urzędowych 
danych statystycznych, które należy 
rozliczać w środkach pieniężnych lub z 
opcją jednej ze stron (w przypadku innym 
niż niedotrzymanie warunków lub innego 
rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem 
kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne 
kontrakty na instrumenty pochodne 
dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, 
indeksów oraz środków niewymienionych 
gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują 
właściwości innych pochodnych 
instrumentów finansowych, uwzględniając, 
między innymi, czy podlegają one 
obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub 
MTF, są rozliczane przez uznawane izby 
rozliczeniowe, lub podlegają regularnym 
wezwaniom do uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego.

Or. en

Poprawka 1313
Rachida Dati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Uprawnienia do emisji obejmujące 
dowolne jednostki uznane za spełniające 
wymogi dyrektywy 2003/87/WE (system 
handlu uprawnieniami do emisji)

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Uprawnienie do emisji nie są instrumentami finansowymi: ze swej natury nie mają być one 
wykorzystywane w charakterze narzędzi inwestycyjnych. Ich cel jest konkretny: 
doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Włączenie uprawnień do emisji 
w zakres definicji instrumentów finansowych sprawiłoby, iż prawodawstwo finansowe 
objęłoby firmy przemysłowe, które są uczestnikami gospodarki realnej.

Poprawka 1314
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) Aby uniknąć wątpliwości, 
kontraktów terminowych na instrumenty 
towarowe, które są zawierane poza 
rynkiem regulowanym i materialnie 
rozliczane, nie definiuje się jako 
pochodne instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście MIFID II należy w sposób bardziej wyraźny wykluczyć z zakresu definicji 
pochodnych instrumentów finansowych transakcje dotyczące instrumentów towarowych, które 
są zawierane poza rynkiem regulowanym i materialnie rozliczane. Celem tej poprawki jest 
wsparcie na rzecz lepszego wyjaśnienia tej koncepcji, która ma kluczowe znaczenie dla firm 
niefinansowych zajmujących się towarami fizycznymi i zarządzających ryzykiem związanym 
z tą działalnością handlową.
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Poprawka 1315
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja Ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja Ca
Inne instrumenty

1) Uprawnienia do emisji obejmujące 
dowolne jednostki uznane za spełniające 
wymogi dyrektywy 2003/87/WE (system 
handlu uprawnieniami do emisji) uznaje 
się za instrumenty finansowe wyłącznie do 
celów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR], 
rozporządzenia (UE) nr …/… 
[rozporządzenie w sprawie nadużyć na 
rynku] oraz dyrektywy UE nr …/… 
[dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku].

Or. en

Uzasadnienie

Z natury uprawnienia do emisji nie są instrumentami finansowymi.

Poprawka 1316
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja D – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Prowadzenie systemu publikacji 
informacji skonsolidowanych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1317
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – część I – ustęp 1 – punkt 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podmioty lokalne; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli termin „podmioty lokalne” ma odnosić się do lokalnych władz publicznych, literę tę 
należy skreślić. Gmin i lokalnych organów publicznych nigdy nie należy uznawać za klientów 
branżowych, ponieważ podmioty te są uzależnione od pieniędzy podatników.

Poprawka 1318
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty wymienione powyżej uznaje się 
za klientów branżowych. Jednakże należy 
im zezwolić na domaganie się od 
podmiotów niestosujących traktowania 
branżowego i firm inwestycyjnych 
zapewniania wyższego poziomu ochrony. 
Jeżeli klient firmy inwestycyjnej jest 
przedsiębiorstwem określonym powyżej, 
przed przystąpieniem do świadczenia 
usług, firma inwestycyjna musi 
powiadomić klienta, że w oparciu o 
informacje dostępne firmie, klienta uznaje 
się za branżowego i traktuje się go jako 
takiego chyba że firma i klient ustalają 
inaczej. Firma musi również powiadomić 
klienta, że może on domagać się uchylenia 
warunków porozumienia dla potrzeb 
zapewnienia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony.

Podmioty wymienione powyżej uznaje się 
za klientów branżowych. Jednakże należy 
im zezwolić na domaganie się od 
podmiotów niestosujących traktowania 
branżowego i firm inwestycyjnych 
zapewniania wyższego poziomu ochrony, 
jeżeli wpłynie taki wniosek. Jeżeli klient 
firmy inwestycyjnej jest przedsiębiorstwem 
określonym powyżej, przed przystąpieniem 
do świadczenia usług, firma inwestycyjna 
musi powiadomić klienta, że w oparciu o 
informacje dostępne firmie, klienta uznaje 
się za branżowego i traktuje się go jako 
takiego chyba że klient wystąpi z 
wnioskiem, by nie traktować go jako 
klienta branżowego. Firma musi również 
powiadomić klienta, że może on domagać 
się uchylenia warunków porozumienia dla 
potrzeb zapewnienia wyższego poziomu 
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bezpieczeństwa i ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Klienci branżowi powinni mieć bezwzględne prawo do wyższego poziomu ochrony, jeżeli 
wystąpią z takim wnioskiem.

Poprawka 1319
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część II – punkt II.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klientom innym niż wymienieni w sekcji I, 
w tym organom sektora publicznego, 
organom samorządu terytorialnego, 
gminom i prywatnym inwestorom 
indywidualnym, można zezwolić na 
zniesienie niektórych środków ochrony 
przyznanych zgodnie z regułami 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Klientom innym niż wymienieni w sekcji I, 
jednak z wyłączeniem organów sektora 
publicznego, organów samorządu 
terytorialnego oraz gmin, można zezwolić 
na zniesienie niektórych środków ochrony 
przyznanych zgodnie z regułami 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

Gmin i lokalnych organów publicznych nigdy nie należy uznawać za klientów branżowych, 
ponieważ podmioty te są uzależnione od pieniędzy podatników.

Poprawka 1320
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część II – punkt II.1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć
szczególne kryteria oceny fachowości i 
wiedzy gmin i organów samorządu 

Państwa członkowskie przyjmują
szczególne i rygorystyczne kryteria oceny 
fachowości i wiedzy gmin i organów 
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terytorialnego, które wnioskują o uznanie 
ich za klientów branżowych. Kryteria te 
mogą stanowić alternatywę dla kryteriów 
podanych w poprzednim ustępie lub je 
uzupełniać.

samorządu terytorialnego, które wnioskują 
o uznanie ich za klientów branżowych. 
Kryteria te mogą stanowić alternatywę dla 
kryteriów podanych w poprzednim ustępie 
lub je uzupełniać.

Or. en

Poprawka 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Załącznik IIa

Specyfikacja kosztów ogłoszeń i publikacji handlowych

Udział 
procentowy

Uwagi 

(Jeżeli nie podano wartości 
minimalnej, wszystkie obliczenia 
bazują na minimalnej wymaganej 
wartości inwestycji bądź na jej 
przeciętnej wartości)

Roczna opłata z tytułu 
zarządzania

Koszty depozytowe i 
administracyjne 
(procentowo)

Procentowa opłata z tytułu 
wykonania

Na podstawie ujawnionej opłaty z 
tytułu wykonania za 12 miesięcy lub 
średniej z maksymalnego okresu 3 lat, 
jeżeli są dostępne dane

Koszty z tytułu obrotu 
(procentowo)

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy 
lub średniej z maksymalnego okresu 3 
lat, jeżeli są dostępne dane 
Koszty z tytułu obrotu = wskaźnik 
zmienności portfela × szacunkowy 
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koszt całkowity zakupu/sprzedaży 
aktywów bazowych. 
Większość funduszy wykorzysta po 
prostu wspólnie ustalony schemat 
kosztów.

Inne koszty (procentowo) Np. dodatkowe koszty funduszy 
w portfelu przy dokonywaniu 
inwestycji w ramach struktury 
„funduszu funduszy”, jeżeli nie 
zostały już uwzględnione w powyższej 
kategorii.

Wszelkie inne dochody 
uzyskiwane cyklicznie

Np. dochód netto z tytułu udzielania 
pożyczek zabezpieczonych papierami 
wartościowymi bądź inny dochód 
uzyskiwany cyklicznie na podstawie 
ostatnich 12 miesięcy lub średniej 
z maksymalnego okresu 3 lat, jeżeli są 
dostępne dane.

Całkowity koszt dostawcy Są to dane, które powinny być 
ogłaszane przez zarządzających 
funduszami.

Opłaty za dostęp do 
platformy za 
pośrednictwem kanału 
sprzedaży A

Jeżeli nie uwzględniono w ramach 
innych opłat.

Koszty wejścia/wyjścia za 
pośrednictwem kanału 
sprzedaży A

Wszelkie opłaty powinny podlegać 
amortyzacji w okresie pięciu lat, czyli 
w zakładanym czasie trwania 
inwestycji, chyba że ustalono inaczej 
np. w odniesieniu do świadczeń 
emerytalnych.

Opłaty/rabaty doradcy 
bądź wszelkie inne 
opłaty/uzyskiwane 
cyklicznie dochody 
nieuwzględnione powyżej 
za pośrednictwem kanału 
sprzedaży A

Podlega amortyzacji w ciągu pięciu 
lat, chyba że wyraźnie stwierdzono jak 
wyżej.

Całkowity koszt inwestycji 
za pośrednictwem kanału 
sprzedaży A

Są to dane, które powinny być 
ogłaszane za pośrednictwem kanału 
sprzedaży.

Or. en


